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Lõhnaaine esinemise vähendamise kava
heakskiitmine
I.

ASJAOLUD

Keskkonnaamet moodustas 2014. a oktoobris töögrupi, mille eesmärk oli kokku leppida sobivates
meetmetes ja tähtaegades, eesmärgiga vähendada Muuga-Maardu piirkonnas esinevaid
lõhnahäiringuid. Töögrupi tulemiks on muuhulgas lõhnaaine vähendamise tegevuskavad, mille
esitavad töögrupi liikmeiks olevad logistikaettevõtted individuaalselt.
OILTANKING TALLINN AS (registrikood 10178087) on esitanud Keskkonnaametile lõhnaaine
esinemise vähendamise kava (edaspidi ka kava) esmakordselt 29.06.2016 nr 902/16 (registreeritud
Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis numbriga 15-2/16/355). Keskkonnaamet palus oma
25.08.2016 kirjaga nr 15-2/16/355-3 kava korrigeerida. 29.09.2016 OTT edastas vastuses lisateabe
päringule (registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis numbriga 15-2/16/355-4).
Tulenevalt atmosfääriõhu kaitse seaduse (edaspidi AÕKS) § 103 lõikest 2 ja haldusmenetluse
seaduse (edaspidi HMS) § 40 lõikest 1 edastas Keskkonnaamet 24.08.2017 kirjaga
nr 15-2/17/9826 lõhnaaine vähendamise tegevuskava heaks kiitmise korralduse eelnõu koos
esitatud tegevuskava ja ettevõtte poolt esitatud lisateabega tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks
Keskkonnainspektsioonile ja Viimsi Vallavalitusele ning teadmiseks OILTANKING
TALLINN AS-le. Ettepanekuid või vastuväiteid eelnõudele ei laekunud. Kui menetlusosaline ei
ole oma seisukohta teatanud, loetakse, et ta on otsuse eelnõuga vaikimisi nõustunud.
II.

KAALUTLUSED

OILTANKING TALLINN AS (edaspidi ka kui käitaja) põhitegevuseks on naftasaaduste ja
keemiatoodete käitlemine. Käitajale on väljastatud õhusaasteluba nr L.ÕV/327957. Heiteallikad
asuvad Muuga sadamas, aadressil Õli 7, Muuga küla, Viimsi vald, Harju maakond ja Õli 8, Muuga
küla, Viimsi vald , Harju maakond (katastritunnused 89012:001:0033 ja 89012:001:0060).
OILTANKING TALLINN AS esitatud lõhnaaine vähendamise tegevuskava meetmed on suunatud
produktide käitlemistingimuste (pumpamiskiirused, produkti temperatuur) jälgimisele ning
vajadusel lõhnahäiringu vältimise eesmärgil käitlemistingimuste reguleerimisele. Terminalis
jälgitakse seiresüsteeme ning seirejaamadest saadud andmete põhjal vähendatakse vajadusel
produktide pumpamiskiiruseid. Samuti rakendatakse turukorralduslikku meedet, mille käigus
hinnatakse produktide käitlemise võimalikkust OILTANKING TALLINN AS terminalis.
OILTANKING TALLINN AS näeb ette koostööd AS-i Tallinna Sadam ja Muuga sadamas asuvate
teiste operaatorterminalidega kontrolli-, seire- ja teavitamissüsteemide arendamises.

Alates 1. jaanuarist 2017 kehtib AÕKS, mis asendab seni kehtinud välisõhu kaitse seaduse
(edaspidi VÕKS). HMS § 5 lõige 5 sätestab, et kui haldusmenetlust reguleerivad õigusnormid
muutuvad menetluse ajal, kohaldatakse menetluse alguses kehtinud õigusnorme. Kuid AÕKS
§ 254 lõige 4 seab erisuse ja sätestab, et käesoleva seaduse jõustumisel pooleliolevad haldusaktide
taotlemise menetlused (v.a õhusaasteloa taotlemise menetlused), mis on algatatud VÕKS alusel,
viiakse lõpuni käesolevas seaduses sätestatu kohaselt. VÕKS § 34 lõikest 62 tulenevalt kinnitab
lõhnaaine vähendamise tegevuskava Keskkonnaamet. VÕKS § 34 lõike 61 kohaselt peab lõhnaaine
vähendamise tegevuskava sisaldama kavandavate abinõude loetelu, milles on nimetatud abinõude
maksumus, abinõude rakendajad ja rakendamise tähtajad. Keskkonnaamet kontrollis tegevuskava
vastavust VÕKS-i nõuetele ning hindas tegevuskava vastavaks.
AÕKS § 72 p 2 ja 3 kohaselt kui pärast lõhnaaine esinemise vähendamise meetmete rakendamist
tuvastatakse lõhnaaine esinemise häiringutaseme ületamine, on Keskkonnainspektsioonil õigus
hinnata lõhnaaine esinemise vähendamise kava ebapiisavaks ning määrata käitajale tähtaja kava
muutmiseks ja täiendamiseks efektiivsemate meetmetega.
Käesolevale korraldusele on lisatud OILTANKING TALLINN AS lõhnaaine esinemise
vähendamise kava ning käitaja poolt esitatud lisateabe.
III. OTSUSTUS
Lähtudes eeltoodust, OILTANKING TALLINN AS esitatud lõhnaaine vähendamise
tegevuskavast, 05.07.2016 kirjaga nr 1.1/109 ja 08.09.2016 kirjaga nr 1.1/109-4 esitatud
lisateabest, VÕKS §-st 34 lg 62 ja Keskkonnaameti peadirektori 18.07.2016 käskkirja
nr 1-1/16/287 „Regioonide põhimääruste kinnitamine“ lisa 3 „Keskkonnaameti Põhja regiooni
põhimäärus“ punktidele 2.1 ja 3.5.8 otsustan:
1. Kinnitada OILTANKING TALLINN AS (registrikood 10178087) lõhnaaine vähendamise
tegevuskava.
2. Kava tegevuste kontrollitavuse tagamiseks esitada lõhnaaine esinemise vähendamise kava
rakendamise aruanne Keskkonnaametile vähemalt üks kord aastas.
3.
Korraldus
teha
teatavaks
käitajale
OILTANKING
TALLINN
AS,
Keskkonnainspektsioonile ja Viimsi Vallavalitsusele.
4. Käesolev korraldus jõustub teatavakstegemisest.
Korraldust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul haldusakti teatavakstegemisest, esitades
vaide loa andjale haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse Halduskohtusse
halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.
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